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Dag Collega,
Onderzoek naar IT-governance in het hoger onderwijs
Informatie speelt in de moderne bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen binnen het Hoger Onderwijs
een steeds belangrijkere rol. De aansturing van de informatiefunctie, ook wel information of ICTgovernance genoemd, krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. De kwaliteit van het primaire
proces is immers afhankelijk van goede informatie. In het onderzoek concentreren we ons op de
verschillende manieren of methoden van information governance. Meer specifiek gaan we kijken
welke rol information governance speelt en zou kunnen spelen ten behoeve van onderwijsinnovaties
binnen de onderwijsinstellingen.
Het lectoraat op de website van Windesheim
Het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie heeft een plekje gekregen op de website van Windesheim.
Behalve informatie over het lectoraat en de kenniskringleden kan men daar onder "Nieuws en
activiteiten" ook de vorige nieuwsbrieven vinden. Het wordt nog even knippen en plakken, maar de
URL luidt:
http://www.windesheim.nl/portal/page?_pageid=559,1915335&_dad=portal&_schema=PORTAL
SBO-congres over onderzoek en kennisontwikkeling
Op 3 en 4 juni vindt het nationale congres ‘ Onderzoek & Kennisontwikkeling binnen hogescholen’
plaats in het WTC te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst staan de thema’s: onderzoek, lectoren,
promotietrajecten en kenniskringen centraal.
Dr. Frits Harinck is één van de topsprekers die zal ingaan op hoe onderzoek in het HBO kan worden
vormgegeven. Tevens zal prof. dr. Joan van Aken een inhoudelijke bijdrage leveren over de aard van
toegepast (wetenschappelijk) onderzoek.
Praktijkervaringen komen ook uitgebreid aan bod tijdens dit congres. Diverse lectoren en promovendi
delen hun aan ervaringen.
Aansluitend op het congres is er een verdiepingsdag over het opzetten van HBO-Master.
Voor meer info: www.sbo.nl/onderzoek.htm
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